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Poprawka 285
Martin Callanan

Stanowisko Rady
Załącznik I – część wprowadzająca – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku obiektów energetycznego 
spalania wykorzystywanych w placówkach 
służby zdrowia, przy obliczaniu całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej instalacji 
określonej w pkt 1.1, dla celów tego 
obliczenia uwzględnia się jedynie 
normalną sprawność eksploatacyjną.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została przyjęta przez PE w pierwszym czytaniu. W poprawce uznano 
konieczność posiadania w szpitalach awaryjnych źródeł zasilania znacznej mocy, niezbędnych 
do zagwarantowania ciągłości opieki nad pacjentami w przypadku wystąpienia awarii 
technicznej. Dzięki temu unikamy również karania szpitali za emisję potencjalną, a nie 
rzeczywistą.

Poprawka 286
Martin Callanan

Stanowisko Rady
Załącznik I – część wprowadzająca – ustęp 1 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Przy obliczaniu całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej instalacji, o których mowa 
w pkt 1.1, instalacje spalania o 
nominalnej mocy cieplnej poniżej 50 MW, 
które są eksploatowane najwyżej 500 
godzin rocznie, nie są uwzględniane dla 
celów tego obliczania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza na nowo pierwotny tekst Komisji oraz poprawkę 63 z pierwszego 
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czytania, która dotyczyła kwestii awaryjnych źródeł zasilania w postaci generatorów 
awaryjnych, takich jak stosowane w szpitalach. Urządzenia te nie produkują znacznych 
emisji, gdyż co do zasady działają w razie poważnej awarii zasilania lub w celach próbnych 
przez kilka godzin w roku. Poprawka wyłącza również bardzo małe urządzenia poniżej 3MW, 
w przypadku których koszty i obciążenia administracyjne ujęcia w zakresie uregulowania 
daleko przekroczyłyby wynikające stąd korzyści.

Poprawka 287
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 1.1

Stanowisko Rady Poprawka

1.1. Spalanie paliw w instalacjach 
o całkowitej mocy dostarczonej w paliwie 
wynoszącej 50 MW lub więcej

1.1. Spalanie paliw w instalacjach 
o całkowitej mocy dostarczonej w paliwie 
wynoszącej 20 MW lub więcej

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie treści ujętej w stanowisku z pierwszego czytania i treści wniosku Komisji. 
Instalacje te są poważnym źródłem emisji i w związku z tym powinny zostać ujęte w zakresie 
regulacji, jak pierwotnie zaproponowała Komisja. Należy również ustanowić próg 20MW w 
celu zachowania spójności z dyrektywą o unijnym systemie handlu emisjami (EU ETS).

Poprawka 288
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 1.1

Stanowisko Rady Poprawka

1.1. Spalanie paliw w instalacjach 
o całkowitej mocy dostarczonej w paliwie 
wynoszącej 50 MW lub więcej

1.1. Spalanie paliw w instalacjach 
o całkowitej mocy dostarczonej w paliwie 
wynoszącej 20 MW lub więcej

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska z pierwszego czytania. Instalacje te są poważnym źródłem emisji. 
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Należy również ustanowić próg 20MW w celu zachowania spójności z dyrektywą o unijnym 
systemie handlu emisjami (EU ETS). W przypadku obiektów energetycznego spalania 
wykorzystywanych w placówkach służby zdrowia dla celów obliczenia całkowitej mocy należy 
uwzględnić jedynie normalną sprawność eksploatacyjną.

Poprawka 289
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 1.1 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku obiektów energetycznego 
spalania wykorzystywanych w placówkach 
służby zdrowia, przy obliczaniu całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej instalacji 
określonej w pkt 1.1, dla celów tego 
obliczenia uwzględnia się jedynie 
normalną sprawność eksploatacyjną.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska z pierwszego czytania. Instalacje te są poważnym źródłem emisji. 
Należy również ustanowić próg 20MW w celu zachowania spójności z dyrektywą o unijnym 
systemie handlu emisjami (EU ETS). W przypadku obiektów energetycznego spalania 
wykorzystywanych w placówkach służby zdrowia dla celów obliczenia całkowitej mocy należy 
uwzględnić jedynie normalną sprawność eksploatacyjną.

Poprawka 290
Anja Weisgerber

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 3.5

Stanowisko Rady Poprawka

3.5. Produkcja wyrobów ceramicznych 
przez wypalanie, w szczególności 
produkcja dachówek, cegieł, cegieł 
ognioodpornych, kafelków, wyrobów 
kamionkowych i porcelany o wydajności 
powyżej 75 ton dziennie lub o pojemności 
pieca przekraczającej 4 m3 i o gęstości 

3.5. Produkcja wyrobów ceramicznych 
przez wypalanie, w szczególności 
produkcja dachówek, cegieł, cegieł 
ognioodpornych, kafelków, wyrobów 
kamionkowych i porcelany o wydajności 
powyżej 75 ton dziennie i o gęstości 
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przekraczającej 300 kg/m3 na piec przekraczającej 300 kg/m3 na piec

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 117 w brzmieniu przyjętym w pierwszym czytaniu. Bardzo małe 
instalacje, takie jak piece o pracy przerywanej czy piece nieprzemysłowe używane w 
rzemiośle powinny pozostać nieobjęte zakresem obowiązywania dyrektywy. Poprawka ta 
ujednoliciłaby i uprościła definicję instalacji ceramicznych w Europie przy zachowaniu 
wymogów ochrony środowiska i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych.

Poprawka 291
Richard Seeber

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 3.5

Stanowisko Rady Poprawka

3.5. Produkcja wyrobów ceramicznych 
przez wypalanie, w szczególności 
produkcja dachówek, cegieł, cegieł 
ognioodpornych, kafelków, wyrobów 
kamionkowych i porcelany o wydajności 
powyżej 75 ton dziennie lub o pojemności 
pieca przekraczającej 4 m3 i o gęstości 
przekraczającej 300 kg/m3 na piec

3.5. Produkcja wyrobów ceramicznych 
przez wypalanie, w szczególności 
produkcja dachówek, cegieł, cegieł 
ognioodpornych, kafelków, wyrobów 
kamionkowych i porcelany o wydajności 
powyżej 75 ton dziennie oraz o pojemności 
pieca przekraczającej 4 m3 i o gęstości 
przekraczającej 300 kg/m3 na piec

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka częściowo przywraca poprawkę 117 z pierwszego czytania i ma na celu 
usunięcie niejasności poprzez zmianę słowa „lub” na „oraz”.

Poprawka 292
Salvatore Tatarella

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 3.5

Stanowisko Rady Poprawka

3.5. Produkcja wyrobów ceramicznych 3.5. Produkcja wyrobów ceramicznych 
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przez wypalanie, w szczególności 
produkcja dachówek, cegieł, cegieł
ognioodpornych, kafelków, wyrobów 
kamionkowych i porcelany o wydajności 
powyżej 75 ton dziennie lub o pojemności 
pieca przekraczającej 4 m3 i o gęstości 
przekraczającej 300 kg/m3 na piec

przez wypalanie, w szczególności
produkcja dachówek, cegieł, cegieł 
ognioodpornych, kafelków, wyrobów 
kamionkowych i porcelany o wydajności 
powyżej 75 ton dziennie i o pojemności 
pieca przekraczającej 4 m3 i o gęstości 
przekraczającej 300 kg/m3 na piec

Or. it

Uzasadnienie

Wybór dokonany przez Radę ponownie wprowadza te same niepewne i wprowadzające w błąd 
elementy zapisane w obowiązujące dyrektywie. W rzeczywistości nie sprecyzowano, czy oba 
kryteria określania zakresu stosowania powinno uważać się za alternatywne czy za 
uzupełniające się.

Poprawka 293
Miroslav Ouzký

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 5.3 – litera a) – część wprowadzająca

Stanowisko Rady Poprawka

a) Unieszkodliwianie odpadów innych niż 
niebezpieczne, o wydajności 
przekraczającej 50 ton dziennie 
obejmujące co najmniej jeden 
z następujących rodzajów działalności, 
z wyjątkiem działalności ujętej 
w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych:

a) Unieszkodliwianie odpadów innych niż 
niebezpieczne, o wydajności 
przekraczającej 50 suchych ton dziennie 
obejmujące co najmniej jeden 
z następujących rodzajów działalności, 
z wyjątkiem działalności ujętej 
w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych:

Or. en
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Poprawka 294
Miroslav Ouzký

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 5.3 – litera b) – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Stanowisko Rady Poprawka

b) Odzysk, lub kombinacja odzysku 
i unieszkodliwiania, odpadów innych niż 
niebezpieczne o wydajności 
przekraczającej 75 ton dziennie 
z wykorzystaniem następujących działań i 
z wyłączeniem działań objętych przepisami 
dyrektywy 91/271/EWG:

b) Odzysk, lub kombinacja odzysku 
i unieszkodliwiania, odpadów innych niż 
niebezpieczne o wydajności 
przekraczającej 75 suchych ton dziennie 
z wykorzystaniem następujących działań i 
z wyłączeniem działań objętych przepisami 
dyrektywy 91/271/EWG:

Or. en

Poprawka 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 5.3 – litera b) – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Stanowisko Rady Poprawka

b) Odzysk, lub kombinacja odzysku 
i unieszkodliwiania, odpadów innych niż 
niebezpieczne o wydajności 
przekraczającej 75 ton dziennie
z wykorzystaniem następujących działań i 
z wyłączeniem działań objętych przepisami 
dyrektywy 91/271/EWG:

b) Odzysk, lub kombinacja odzysku 
i unieszkodliwiania, odpadów innych niż 
niebezpieczne o wydajności 
przekraczającej 50 ton dziennie 
z wykorzystaniem następujących działań i 
z wyłączeniem działań objętych przepisami 
dyrektywy 91/271/EWG:

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie progu z wniosku Komisji.
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Poprawka 296
Miroslav Ouzký

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 5.3 – litera b) – ustęp 1 – podpunkt (i)

Stanowisko Rady Poprawka

(i) obróbka biologiczna; skreślony

Or. en

Poprawka 297
Miroslav Ouzký

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 5,3 – litera b) – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli jedynym rodzajem działalności 
w zakresie obróbki odpadów jest 
fermentacja beztlenowa, próg wydajności 
dla tej działalności wynosi 100 ton 
dziennie.

skreślony

Or. en

Poprawka 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 5.3 – litera b) – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Jeżeli jedynym rodzajem działalności 
w zakresie obróbki odpadów jest 
fermentacja beztlenowa, próg wydajności 
dla tej działalności wynosi 100 ton 
dziennie.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Przywrócenie progu z wniosku Komisji.

Poprawka 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Stanowisko Rady
Załącznik I – punkt 6.6 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) z ponad 40 000 miejsc dla drobiu; a) z ponad 40 000 miejsc dla drobiu, z 
wyjątkiem przepiórek;

Or. fr

Uzasadnienie

Dyrektywa zalicza przepiórkę (0,25 kg) do kategorii drobiu i uznaje, że hodowla przepiórek 
odpowiada hodowli kurczaka (2 kg) lub indyka (10 kg), podczas gdy wpływ tej hodowli na 
środowisko naturalne jest znacznie mniejszy. Niezbędne jest zatem uwzględnienie specyfiki 
hodowli przepiórki względem pozostałych typów produkcji drobiu. Zastosowanie dyrektywy 
do hodowli przepiórek jest nieproporcjonalne i nieuzasadnione z punktu widzenia wyzwań 
ekologicznych. Takie przyrównanie grozi zaprzestaniem hodowli przepiórek w Europie 
i likwidacją setek miejsc pracy.

Poprawka 300
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 2 – tabela – kolumna „Paliwa płynne”– uwagi 1 i 2 (nowe)

Stanowisko Rady Poprawka

Paliwa płynne Paliwa płynne

350 3501

250 2502

200 200
1 Z wyjątkiem przypadku najbardziej peryferyjnych 
regionów, gdzie stosuje się 850 mg/Nm3.
2 Z wyjątkiem przypadku najbardziej peryferyjnych 
regionów, gdzie stosuje się 850-250 mg/Nm3 
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(spadek liniowy).

Or. en

Poprawka 301
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 2 – ustęp 1 a (nowy) (po tabeli)

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetycznego spalania, 
stosujące paliwa stałe, które uzyskały 
pozwolenie przed dniem 27 listopada 2002 
r. lub których operatorzy złożyli 
kompletny wniosek o pozwolenie przed 
tym dniem, pod warunkiem że 
eksploatację obiektu rozpoczęto nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r. 
oraz wprowadzono w nim lub 
zmodernizowano środki techniczne w celu 
zmniejszenia emisji SO2 zgodnie z 
wymogami dyrektywy 2001/80/WE i 
2008/1/WE przed ...*, mogą być zwolnione 
z przestrzegania dopuszczalnych wielkości 
emisji SO2, o których mowa w tabeli 
powyżej. Dopuszczalne wielkości emisji 
określone w pozwoleniach dla tych 
obiektów energetycznego spalania, 
w szczególności zgodne z wymogami 
dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE, 
powinny być co najmniej utrzymane, lecz 
nie powinny przekraczać 400 mg/Nm³.
* Dz.U.: Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa dla istniejących obiektów wykorzystujących paliwa stałe powinny działać w taki 
sposób, żeby operatorzy, którzy terminowo wprowadzili lub zmodernizowali sprzęt redukujący 
emisje zgodnie z wymogami dokumentu dotyczącego dużych instalacji spalania (LCPD), nie 
byli karani z mocą wsteczną za swoje wczesne działania. Jednak takie obiekty powinny mieć 
obowiązek osiągnięcia przynajmniej najbardziej rygorystycznej dopuszczalnej wartości emisji 
przewidzianej w LCPD (załącznik III A), które mają stosować nowe i istniejące obiekty 
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odpowiednio zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 3 dyrektywy 2001/80/WE (równowartość 400 
mg/Nm3).

Poprawka 302
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 - sekcja 2 - ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

2. Obiekty energetycznego spalania, 
stosujące paliwa stałe, które uzyskały 
pozwolenie przed dniem 27 listopada 
2002 r. lub których operatorzy złożyli 
kompletny wniosek o pozwolenie przed 
tym dniem, pod warunkiem że eksploatację 
obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
1500 godzin czasu funkcjonowania 
(średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji dwutlenku 
siarki wynoszącej 800 mg/Nm3.

2. Obiekty energetycznego spalania, 
stosujące paliwa stałe, które uzyskały 
pozwolenie przed dniem 27 listopada 
2002 r. lub których operatorzy złożyli 
kompletny wniosek o pozwolenie przed 
tym dniem, pod warunkiem że eksploatację 
obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
3 000 godzin czasu funkcjonowania 
(średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji dwutlenku 
siarki wynoszącej 800 mg/Nm3.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)

Poprawka 303
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 - sekcja 2 - ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa płynne, które uzyskały pozwolenie 
przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 
których operatorzy złożyli kompletny 
wniosek o pozwolenie przed tym dniem, 
pod warunkiem że eksploatację obiektu 
rozpoczęto nie później niż w dniu 27 
listopada 2003 r., oraz które w ciągu roku 
działają przez okres nie dłuższy niż 1500 

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa płynne, które uzyskały pozwolenie 
przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 
których operatorzy złożyli kompletny 
wniosek o pozwolenie przed tym dniem, 
pod warunkiem że eksploatację obiektu 
rozpoczęto nie później niż w dniu 27 
listopada 2003 r., oraz które w ciągu roku 
działają przez okres nie dłuższy niż 3 000 
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godzin czasu funkcjonowania (średnia 
krocząca z pięciu lat), podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji dwutlenku 
siarki wynoszącej 850 mg/Nm3 
w przypadku obiektów o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
nieprzekraczającej 300 MW oraz 
wynoszącej 400 mg/Nm3 w przypadku 
obiektów o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie większej niż 300 
MW.

godzin czasu funkcjonowania (średnia 
krocząca z pięciu lat), podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji dwutlenku 
siarki wynoszącej 850 mg/Nm3 
w przypadku obiektów o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
nieprzekraczającej 300 MW oraz 
wynoszącej 400 mg/Nm3 w przypadku 
obiektów o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie większej niż 300 
MW.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)

Poprawka 304
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 - sekcja 2 - ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

Część obiektu energetycznego spalania 
odprowadzająca gazy odlotowe jednym lub 
więcej niż jednym osobnym przewodem 
wspólnego komina, eksploatowana przez 
nie więcej niż 1500 godzin czasu 
funkcjonowania rocznie (średnia krocząca 
z pięciu lat) może podlegać dopuszczalnym 
wielkościom emisji określonym 
w poprzednich dwóch akapitach 
w odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie całego 
obiektu energetycznego spalania. W takich 
przypadkach emisje z każdego przewodu 
są monitorowane osobno.

Część obiektu energetycznego spalania 
odprowadzająca gazy odlotowe jednym lub 
więcej niż jednym osobnym przewodem 
wspólnego komina, eksploatowana przez 
nie więcej niż 3 000 godzin czasu 
funkcjonowania rocznie (średnia krocząca 
z pięciu lat) może podlegać dopuszczalnym 
wielkościom emisji określonym 
w poprzednich dwóch akapitach 
w odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie całego 
obiektu energetycznego spalania. W takich 
przypadkach emisje z każdego przewodu 
są monitorowane osobno.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)
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Poprawka 305
Antonio Masip Hidalgo

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 2 – ustęp 4 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku obiektu energetycznego 
spalania o całkowitej nominalnej mocy 
cieplnej większej niż 900 MW, który 
rozpoczął działalność przed dniem 31 
grudnia 1975 r. i jest opalany mieszaniną 
gazów o niskiej wartości opałowej z 
procesu hutniczego i węgla, tak że energia 
pochodząca z tego węgla wynosi 1,5-
krotność energii dostarczonej przez gaz, i 
który w ciągu roku działa przez okres nie 
dłuższy niż 1500 godzin czasu 
funkcjonowania (średnia krocząca 
z pięciu lat), podlega dopuszczalnej 
wartości emisji dla SO2 w wysokości 
1000 mg/Nm3.

Or. en

Poprawka 306
Antonio Masip Hidalgo

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 3 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

W przypadku obiektu energetycznego 
spalania o całkowitej nominalnej mocy 
cieplnej większej niż 900 MW, który 
rozpoczął działalność przed dniem 31 
grudnia 1975 r. i jest opalany mieszaniną 
gazów o niskiej wartości opałowej z 
procesu hutniczego i węgla, tak że energia 
pochodząca z tego węgla wynosi 1,5-
krotność energii dostarczonej przez gaz, i 
który w ciągu roku działa przez okres nie 
dłuższy niż 1500 godzin czasu 
funkcjonowania (średnia krocząca 
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z pięciu lat), podlega dopuszczalnej 
wartości emisji dla SO2 w wysokości 
1000 mg/Nm3.

Or. en

Poprawka 307
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 4 – tabela – kolumna „Paliwa płynne”– uwaga 1 a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

Paliwa płynne Paliwa płynne

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) Z wyjątkiem przypadku najbardziej 
peryferyjnych regionów, gdzie stosuje się 450 
mg/Nm3.

Or. en

Poprawka 308
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 - sekcja 4 - ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa stałe lub płynne, o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
nieprzekraczającej 500 MW, które 
uzyskały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których operatorzy 
złożyli kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tym dniem, pod warunkiem że 
eksploatację obiektu rozpoczęto nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r., 
oraz które w ciągu roku działają przez 

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa stałe lub płynne, o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
nieprzekraczającej 500 MW, które 
uzyskały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których operatorzy 
złożyli kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tym dniem, pod warunkiem że 
eksploatację obiektu rozpoczęto nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r., 
oraz które w ciągu roku działają przez 
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okres nie dłuższy niż 1500 godzin czasu 
funkcjonowania (średnia krocząca z pięciu 
lat) podlegają dopuszczalnej wielkości 
emisji NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.

okres nie dłuższy niż 3 000 godzin czasu 
funkcjonowania (średnia krocząca z pięciu 
lat) podlegają dopuszczalnej wielkości 
emisji NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)

Poprawka 309
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 4 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa stałe lub płynne, o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
nieprzekraczającej 500 MW, które 
uzyskały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których operatorzy 
złożyli kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tym dniem, pod warunkiem że 
eksploatację obiektu rozpoczęto nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r., 
oraz które w ciągu roku działają przez 
okres nie dłuższy niż 1500 godzin czasu 
funkcjonowania (średnia krocząca z pięciu 
lat) podlegają dopuszczalnej wielkości 
emisji NOx wynoszącej 450 mg/Nm3.

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa stałe lub płynne, o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
nieprzekraczającej 500 MW, które 
uzyskały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których operatorzy 
złożyli kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tym dniem, pod warunkiem że 
eksploatację obiektu rozpoczęto nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r., 
oraz które w ciągu roku działają przez 
okres nie dłuższy niż 1500 godzin czasu 
funkcjonowania (średnia krocząca z pięciu 
lat) podlegają dopuszczalnej wielkości 
emisji NOx wynoszącej 450 mg/Nm3 (900 
mg/Nm3 w przypadku obiektów 
stosujących miejscowe paliwa stałe, 
których zawartość lotnych związków 
wynosi mniej niż 10%).

Or. en
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Poprawka 310
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 4 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa stałe o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie wynoszącej ponad 
500 MW, które uzyskały pozwolenie przed 
dniem 1 lipca 1987 r. oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
1500 godzin czasu funkcjonowania
(średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 
wynoszącej 450 mg/Nm3.

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa stałe o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie wynoszącej ponad 
500 MW, które uzyskały pozwolenie przed 
dniem 1 lipca 1987 r. oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
1500 godzin czasu funkcjonowania
(średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 
wynoszącej 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 w 
przypadku obiektów stosujących 
miejscowe paliwa stałe, których zawartość 
lotnych związków wynosi mniej niż 10%).

Or. en

Poprawka 311
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 - sekcja 4 - ustęp 5

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa płynne, o całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie wynoszącej 
powyżej 500 MW, które uzyskały 
pozwolenie przed dniem 27 listopada 
2002 r. lub których operatorzy złożyli 
kompletny wniosek o pozwolenie przed 
tym dniem, pod warunkiem że eksploatację 
obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
1500 godzin czasu funkcjonowania 
(średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 

Obiekty energetycznego spalania stosujące 
paliwa płynne, o całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie wynoszącej 
powyżej 500 MW, które uzyskały 
pozwolenie przed dniem 27 listopada 
2002 r. lub których operatorzy złożyli 
kompletny wniosek o pozwolenie przed 
tym dniem, pod warunkiem że eksploatację 
obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
3 000 godzin czasu funkcjonowania 
(średnia krocząca z pięciu lat) podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 
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wynoszącej 400 mg/Nm3. wynoszącej 400 mg/Nm3.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)

Poprawka 312
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 - sekcja 4 - ustęp 6

Stanowisko Rady Poprawka

Część obiektów energetycznego spalania 
odprowadzająca gazy odlotowe jednym lub 
więcej niż jednym osobnym przewodem 
wspólnego komina, eksploatowana przez 
najwyżej 1500 godzin czasu 
funkcjonowania rocznie (średnia krocząca 
z pięciu lat) może podlegać dopuszczalnym 
wielkościom emisji określonym 
w poprzednich trzech ustępach 
w odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie całym 
obiekcie energetycznego spalania. 
W takich przypadkach emisje z każdego 
przewodu są monitorowane osobno.

Część obiektów energetycznego spalania 
odprowadzająca gazy odlotowe jednym lub 
więcej niż jednym osobnym przewodem 
wspólnego komina, eksploatowana przez 
najwyżej 3 000 godzin czasu 
funkcjonowania rocznie (średnia krocząca 
z pięciu lat) może podlegać dopuszczalnym 
wielkościom emisji określonym 
w poprzednich trzech ustępach 
w odniesieniu do całkowitej nominalnej 
mocy dostarczonej w paliwie całym 
obiekcie energetycznego spalania. 
W takich przypadkach emisje z każdego 
przewodu są monitorowane osobno.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)

Poprawka 313
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 - sekcja 4 - ustęp 6 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetyczne wykorzystujące 
paliwa stałe o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie wynoszącej ponad 
300 MW podlegają dopuszczalnej 
wielkości emisji NOx wynoszącej 400 
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mg/Nm3.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)

Uzasadnienie

Jako że istnieje wyjątek w przypadku dopuszczalnych wielkości SO2 dla elektrowni opalanych 
lokalnymi paliwami stałymi (art. 31), należy również dopuścić wyjątek w przypadku 
dopuszczalnych wielkości NOx, mając na uwadze fakt, że lokalne paliwa stałe charakteryzują 
się zazwyczaj niskim współczynnikiem temperaturowym.

Poprawka 314
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 5 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Turbiny gazowe (w tym turbiny gazowe 
o cyklu złożonym (CCGT)) 
wykorzystujące lekkie i średnie destylaty 
jako paliwa płynne podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 
wynoszącej 90 mg/Nm3 i CO wynoszącej 
100 mg/Nm3.

Turbiny gazowe (w tym turbiny gazowe 
o cyklu złożonym (CCGT)) 
wykorzystujące lekkie i średnie destylaty 
jako paliwa płynne podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 
wynoszącej 120 mg/Nm3 i CO wynoszącej 
100 mg/Nm3, jeżeli w ciągu roku działają 
na paliwo zastępcze przez mniej niż 500 
godzin czasu funkcjonowania.

Or. de

Uzasadnienie

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Poprawka 315
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 5 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Turbiny gazowe do użytku w razie awarii, 
które działają krócej niż 500 godzin czasu 
funkcjonowania na rok nie są objęte 
dopuszczalnymi wielkościami emisji 
określonymi w niniejszym punkcie. 
Operator takich obiektów rejestruje 
wykorzystany czas funkcjonowania.

Turbiny gazowe do użytku w razie awarii
lub stosowane wyłącznie do pokrycia 
szczytowego zapotrzebowania na energię, 
które działają krócej niż 500 godzin czasu 
funkcjonowania na rok nie są objęte 
dopuszczalnymi wielkościami emisji 
określonymi w niniejszym punkcie. 
Operator takich obiektów rejestruje 
wykorzystany czas funkcjonowania.

Or. de

Uzasadnienie

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Poprawka 316
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 6 – nagłówek tabeli

Stanowisko Rady Poprawka

Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) 
NOx oraz CO dla obiektów 
energetycznego spalania opalanych gazem

Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) 
NOx dla obiektów energetycznego spalania 
opalanych gazem

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uniknąć zaproponowanego wprowadzenia dopuszczalnych wielkości emisji CO dla 
obiektów energetycznego spalania opalanych gazem. W świetle zasady pomocniczości emisje 
CO powinny podlegać wyłącznie jurysdykcji krajowej.

Poprawka 317
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 6 – tabela – kolumna „CO”

Stanowisko Rady Poprawka

CO skreślona
100
-
-
100
-
100

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć zaproponowanego wprowadzenia dopuszczalnych wielkości emisji CO dla 
obiektów energetycznego spalania opalanych gazem. W świetle zasady pomocniczości emisje 
CO powinny podlegać wyłącznie jurysdykcji krajowej.

Poprawka 318
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 6 – tabela

Stanowisko Rady

6. Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) NOx oraz CO dla obiektów energetycznego 
spalania opalanych gazem

NOx CO



PE440.003v01-00 22/47 AM\810395PL.doc

PL

Obiekty energetycznego spalania opalane 
gazem ziemnym z wyjątkiem turbin gazowych 
i silników gazowych 

100 100

Obiekty energetycznego spalania opalane 
gazem wielkopiecowym, gazem koksowniczym 
lub niskokalorycznymi gazami pochodzącymi 
ze zgazowania pozostałości porafinacyjnych, 
z wyjątkiem turbin gazowych i silników 
gazowych

200 (4) --

Obiekty energetycznego spalania opalane 
innymi gazami z wyjątkiem turbin gazowych 
i silników gazowych 

200 (4) --

Turbiny gazowe (łącznie z CCGT) 
wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny(1)

50 (2)(3) 100

Turbiny gazowe (łącznie z CCGT) wykorzystujące 
jako paliwo gaz ziemny(1)

120 --

Silniki gazowe 100 100

Poprawka Parlamentu
NOx CO

Obiekty energetycznego spalania opalane 
gazem ziemnym o całkowitej nominalnej mocy 
cieplnej nieprzekraczającej 300 MW,
z wyjątkiem turbin gazowych i silników 
gazowych 

150 100

Obiekty energetycznego spalania opalane 
gazem wielkopiecowym, gazem koksowniczym 
lub niskokalorycznymi gazami pochodzącymi 
ze zgazowania pozostałości porafinacyjnych, 
z wyjątkiem turbin gazowych i silników 
gazowych

200 (4) --

Obiekty energetycznego spalania opalane 
innymi gazami z wyjątkiem turbin gazowych 
i silników gazowych 

200 (4) --

Turbiny gazowe (łącznie z CCGT) 
wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny(1)

50 (2)(3) 100

Turbiny gazowe (łącznie z CCGT) 
wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny(1)

120 --

Silniki gazowe 200 200

Or. en

Uzasadnienie

Dopuszczalne wielkości emisji NOx dla obiektów energetycznego spalania opalanych gazem 
ziemnym powinny być osiągalne, nie powodując przy tym niewspółmiernie wysokich kosztów 
w porównaniu z korzyściami dla środowiska naturalnego. Zaproponowanych dopuszczalnych 
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wielkości emisji dla istniejących kotłów < 300 MW i silników gazowych nie da się 
przestrzegać stosując wyłącznie środki pierwotne, lecz wymagałoby to wprowadzenia 
niewspółmiernych wtórnych urządzeń służących redukcji emisji.

Poprawka 319
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 6 – tabela – wiersz 7 a (nowy)

Poprawka Parlamentu

NOx CO

Silniki gazowe opalane gazami o niskiej 
wartości opałowej z procesu hutniczego i gazu 
ziemnego

200 -

Or. en

Poprawka 320
Antonio Masip Hidalgo

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 6 – uwaga 4 a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

(4a) 200 mg/Nm3 dla takich silników 
gazowych opalanych gazami o niskiej 
wartości opałowej z procesu hutniczego i 
gazu ziemnego

Or. en
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Poprawka 321
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 6 – ustęp 2 (po uwagach)

Stanowisko Rady Poprawka

Dla turbin gazowych(łącznie z CCGT) 
wielkości dopuszczalne emisji NOx i CO
wymienione w niniejszym punkcie stosuje 
się jedynie powyżej 70% obciążenia.

Dla turbin gazowych (łącznie z CCGT) 
wielkości dopuszczalne emisji NOx 
wymienione w niniejszym punkcie stosuje 
się jedynie powyżej 70% obciążenia przy 
obciążeniu podstawowym według normy 
ISO.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć zaproponowanego wprowadzenia dopuszczalnych wielkości emisji CO dla 
obiektów energetycznego spalania opalanych gazem. W świetle zasady pomocniczości emisje 
CO powinny podlegać wyłącznie jurysdykcji krajowej.

Poprawka 322
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 6 – ustęp 3 (po uwagach)

Stanowisko Rady Poprawka

Dla turbin gazowych (łącznie 
z CCGT), które otrzymały pozwolenie 
przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 
których operatorzy złożyli kompletny 
wniosek o pozwolenie przed tym dniem, 
pod warunkiem że eksploatację obiektu 
rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
1500 godzin czasu funkcjonowania
(średnia krocząca z pięciu lat), 
dopuszczalna wielkość emisji NOx wynosi 
150 mg/ Nm3, gdy są opalane gazem 
ziemnym, i 200 mg/ Nm3, gdy są opalane 
innymi gazami lub paliwami płynnymi.

Dla jednostek energetycznego spalania 
opalanych gazem, które otrzymały 
pozwolenie przed dniem 27 listopada 
2002 r. lub których operatorzy złożyli 
kompletny wniosek o pozwolenie przed 
tym dniem, pod warunkiem że eksploatację 
obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
1500 godzin czasu funkcjonowania
(średnia krocząca z pięciu lat), 
dopuszczalna wielkość emisji NOx wynosi 
150 mg/ Nm3, gdy są opalane gazem 
ziemnym, i 200 mg/ Nm3, gdy są opalane 
innymi gazami lub paliwami płynnymi.
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Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia równego traktowania wszelkich rodzajów instalacji i paliw odstępstwo 
dla istniejących turbin gazowych należy rozciągnąć na wszystkie rodzaje jednostek 
energetycznego spalania opalanych gazem, m.in. kotły, turbiny gazowe i silniki gazowe. 
Podobne odstępstwa przewidziano również dla obiektów energetycznego spalania stosujących 
paliwa stałe lub płynne.

Poprawka 323
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 - sekcja 6 – ustęp 3 (po uwagach)

Stanowisko Rady Poprawka

Dla turbin gazowych (łącznie 
z CCGT), które otrzymały pozwolenie 
przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 
których operatorzy złożyli kompletny 
wniosek o pozwolenie przed tym dniem, 
pod warunkiem że eksploatację obiektu 
rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
1500 godzin czasu funkcjonowania 
(średnia krocząca z pięciu lat), 
dopuszczalna wielkość emisji NOx wynosi 
150 mg/ Nm3, gdy są opalane gazem 
ziemnym, i 200 mg/ Nm3, gdy są opalane 
innymi gazami lub paliwami płynnymi.

Dla turbin gazowych (łącznie 
z CCGT), które otrzymały pozwolenie 
przed dniem 27 listopada 2002 r. lub 
których operatorzy złożyli kompletny 
wniosek o pozwolenie przed tym dniem, 
pod warunkiem że eksploatację obiektu 
rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r., oraz które w ciągu 
roku działają przez okres nie dłuższy niż 
3 000 godzin czasu funkcjonowania 
(średnia krocząca z pięciu lat), 
dopuszczalna wielkość emisji NOx wynosi 
150 mg/ Nm3, gdy są opalane gazem 
ziemnym, i 200 mg/ Nm3, gdy są opalane 
innymi gazami lub paliwami płynnymi.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)
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Poprawka 324
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 - sekcja 6 - ustęp 4 (po uwagach) 

Stanowisko Rady Poprawka

Część obiektu energetycznego spalania 
odprowadzająca gazy odlotowe jednym lub 
więcej niż jednym osobnym przewodem 
wspólnego komina, eksploatowana przez 
nie więcej niż 1500 godzin czasu 
funkcjonowania rocznie (średnia krocząca 
z pięciu lat) może podlegać dopuszczalnym 
wielkościom emisji określonym 
w poprzednim akapicie w odniesieniu do 
całkowitej nominalnej mocy dostarczonej 
w paliwie całego obiektu energetycznego 
spalania. W takich przypadkach emisje 
z każdego przewodu są monitorowane 
osobno.

Część obiektu energetycznego spalania 
odprowadzająca gazy odlotowe jednym lub 
więcej niż jednym osobnym przewodem 
wspólnego komina, eksploatowana przez 
nie więcej niż 3 000 godzin czasu 
funkcjonowania rocznie (średnia krocząca 
z pięciu lat) może podlegać dopuszczalnym 
wielkościom emisji określonym 
w poprzednim akapicie w odniesieniu do 
całkowitej nominalnej mocy dostarczonej 
w paliwie całego obiektu energetycznego 
spalania. W takich przypadkach emisje 
z każdego przewodu są monitorowane 
osobno.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)

Poprawka 325
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 1 – sekcja 6 – ustęp 5 (po uwagach)

Stanowisko Rady Poprawka

Turbiny gazowe i silniki gazowe do użytku 
na wypadek awarii, które działają krócej 
niż 500 godzin czasu funkcjonowania
rocznie, nie są objęte wielkościami 
dopuszczalnych emisji, określonymi 
w niniejszym punkcie. Operator takich 
obiektów rejestruje wykorzystany czas 
funkcjonowania.

Jednostki energetycznego spalania 
opalane gazem, które działają krócej niż
500 godzin czasu funkcjonowania na rok
nie są objęte wielkościami dopuszczalnych 
emisji określonymi w niniejszym punkcie. 
Operator takich obiektów rejestruje 
wykorzystany czas funkcjonowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Odstępstwo 500 godzin powinno dotyczyć wszystkich rodzajów obiektów opalanych gazem i 
sposobów korzystania z gazu. Ze względu na potencjalnie rozbieżną interpretację pojęcia 
„awaria” w równych państwach członkowskich, należy uniknąć odniesienia do sytuacji 
awaryjnej.

Poprawka 326
Oreste Rossi

Stanowisko Rady
Załącznik V - część 1 – sekcja 6 - ustęp 5 a (nowy) (po uwagach)

Stanowisko Rady Poprawka

Obiekty energetycznego spalania 
stosujące paliwa gazowe o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
nie przekraczającej 500 MW, które 
uzyskały pozwolenie przed dniem 27 
listopada 2002 r. lub których operatorzy 
złożyli kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tym dniem, pod warunkiem że 
eksploatację obiektu rozpoczęto nie
później niż w dniu 27 listopada 2003 r., 
oraz które w ciągu roku działają przez 
okres nie dłuższy niż 3 000 godzin czasu 
funkcjonowania (średnia krocząca 
z pięciu lat) podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 
wynoszącej 200 mg/Nm3.

Or. it

(W związku z poprawką 6.)

Uzasadnienie

Elektrownie opalane paliwami gazowymi działające dla pokrycia zapotrzebowania w szczycie 
nie zostały objęte niniejszą dyrektywą. Lukę tę można zapełnić dodając powyższy ustęp.



PE440.003v01-00 28/47 AM\810395PL.doc

PL

Poprawka 327
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 2 – sekcja 5 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

Turbiny gazowe (w tym turbiny gazowe 
o cyklu złożonym (CCGT)) 
wykorzystujące lekkie i średnie destylaty 
jako paliwa płynne podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 
wynoszącej 50 mg/Nm3 i CO wynoszącej 
100 mg/Nm3.

Turbiny gazowe (w tym turbiny gazowe 
o cyklu złożonym (CCGT)) 
wykorzystujące lekkie i średnie destylaty 
jako paliwa płynne podlegają 
dopuszczalnej wielkości emisji NOx 
wynoszącej 120 mg/Nm3 i CO wynoszącej 
100 mg/Nm3, jeżeli w ciągu roku działają 
na paliwo zastępcze przez mniej niż 500 
godzin czasu funkcjonowania.

Or. de

Uzasadnienie

Turbiny gazowe nie zawsze mogą być napędzane gazem ziemnym, ale muszą móc także 
działać na paliwa płynne. Jest to ważne przy braku dostępności gazu ziemnego. Proponowane 
dopuszczalne wielkości można osiągnąć dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii 
jedynie przy niewspółmiernym zużyciu zasobów słodkiej wody i amoniaku. Proponowane 
przez Radę dopuszczalne wielkości nie odpowiadają wartościom podanym w dyrektywie w 
sprawie dużych obiektów energetycznego spalania. Pokazano tam, że zmierzona wielkość 
emisji tlenków azotu musi wynosić 120-350 mg/Nm ³.

Poprawka 328
Christa Klaß

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 2 – sekcja 5 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Turbiny gazowe do użytku w razie awarii, 
które działają krócej niż 500 godzin czasu 
funkcjonowania na rok nie są objęte 
dopuszczalnymi wielkościami emisji 
określonymi w niniejszym punkcie. 
Operator takich obiektów rejestruje 
wykorzystany czas funkcjonowania.

Turbiny gazowe do użytku w razie awarii
lub stosowane wyłącznie do pokrycia 
szczytowego zapotrzebowania na energię, 
które działają krócej niż 500 godzin czasu 
funkcjonowania na rok nie są objęte 
dopuszczalnymi wielkościami emisji 
określonymi w niniejszym punkcie. 
Operator takich obiektów rejestruje 
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wykorzystany czas funkcjonowania.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie załącznika V – część V – sekcja 5 – ustęp 1. 

Poprawka 329
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 2 – sekcja 6 – tabela – nagłówek i kolumna „CO”

Stanowisko Rady Poprawka

6. Dopuszczalne wielkości emisji
(mg/Nm3) NOx oraz CO dla obiektów 
energetycznego spalania opalanych gazem

6. Dopuszczalne wielkości emisji
(mg/Nm3) NOx dla obiektów 
energetycznego spalania opalanych gazem

CO
100
100
100

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć zaproponowanego wprowadzenia dopuszczalnych wielkości emisji CO dla 
obiektów energetycznego spalania opalanych gazem. W świetle zasady pomocniczości emisje 
CO powinny podlegać wyłącznie jurysdykcji krajowej.

Poprawka 330
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 2 – sekcja 6 – tabela 

Stanowisko Rady

NOx CO
Obiekty energetycznego spalania inne niż 
turbiny gazowe i silniki gazowe 

100 100
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Turbiny gazowe (łącznie z CCGT) 50 (1) 100
Silniki gazowe 75 100

Uwaga:
(1) Dla turbin gazowych pracujących w pojedynczym cyklu, o sprawności większej niż 35% — ustalonej przy 
obciążeniu podstawowym według normy ISO — dopuszczalna wielkość emisji NOx wynosi 50xη/35, gdzie η 
jest wydajnością turbiny gazowej w warunkach obciążenia podstawowego według normy ISO, wyrażoną 
procentowo.

Poprawka Parlamentu
NOx

(1) CO
Obiekty energetycznego spalania o całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 
300 MW, inne niż turbiny gazowe i silniki 
gazowe 

150 100

Obiekty energetycznego spalania opalane 
gazem ziemnym o całkowitej nominalnej mocy 
cieplnej przekraczającej 300 MW, z wyjątkiem 
turbin gazowych i silników gazowych

100 100

Turbiny gazowe (łącznie z CCGT) 50 100
Silniki gazowe 200 200
Uwaga:
(1) Dla turbin gazowych o sprawności większej niż 35% — ustalonej przy obciążeniu podstawowym według 
normy ISO — dopuszczalna wielkość emisji NOx wynosi 50xη/35, gdzie η jest wydajnością turbiny gazowej 
w warunkach obciążenia podstawowego według normy ISO, wyrażoną procentowo.

Or. en

Uzasadnienie

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differenciate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. 
As a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas 
turbines.

Poprawka 331
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 2 – sekcja 6 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Dla turbin gazowych(łącznie z CCGT) Dla turbin gazowych (łącznie z CCGT) 
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wielkości dopuszczalne emisji NOx i CO
wymienione w niniejszym punkcie stosuje 
się jedynie powyżej 70% obciążenia.

wielkości dopuszczalne emisji NOx 
wymienione w niniejszym punkcie stosuje 
się jedynie powyżej 70% obciążenia przy 
obciążeniu podstawowym według normy 
ISO.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do Załącznika V – część 2 – sekcja 6 – tabela – nagłówek i kolumna 
„CO”.

Poprawka 332
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 2 – sekcja 6 – ustęp 2

Stanowisko Rady Poprawka

Dla turbin gazowych(łącznie z CCGT) 
wielkości dopuszczalne emisji NOx i CO 
wymienione w niniejszym punkcie stosuje 
się jedynie powyżej 70% obciążenia.

Dla turbin gazowych (łącznie z CCGT) 
wielkości dopuszczalne emisji NOx i CO 
wymienione w niniejszym punkcie stosuje 
się jedynie powyżej 70% obciążenia przy 
obciążeniu podstawowym według normy 
ISO.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do Załącznika V – część 2 – sekcja 6 – tabela. 

Poprawka 333
Thomas Ulmer

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 2 – sekcja 6 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

Turbiny gazowe i silniki gazowe do użytku 
na wypadek awarii, które działają krócej 
niż 500 godzin czasu funkcjonowania

Jednostki energetycznego spalania 
opalane gazem, które działają krócej niż
500 godzin czasu funkcjonowania na rok
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rocznie, nie są objęte wielkościami 
dopuszczalnych emisji, określonymi 
w niniejszym punkcie. Operator takich 
obiektów rejestruje wykorzystany czas 
funkcjonowania.

nie są objęte wielkościami dopuszczalnych 
emisji, określonymi w niniejszym punkcie. 
Operator takich obiektów rejestruje 
wykorzystany czas funkcjonowania.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do Załącznika V – część 2 – sekcja 6 – tabela. 

Poprawka 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik V –  część 3 – sekcja 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Stężenia SO2, NOx i pyłu w gazach 
odlotowych z każdego obiektu 
energetycznego spalania o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
100 MW lub większej podlegają ciągłym 
pomiarom.

1. Stężenia SO2, NOx, CO i pyłu w gazach 
odlotowych z każdego obiektu 
energetycznego spalania o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
100 MW lub większej podlegają ciągłym 
pomiarom.

Stężenie CO w gazach odlotowych 
z każdego obiektu energetycznego 
spalania opalanego paliwami gazowymi 
o całkowitej nominalnej mocy 
dostarczonej w paliwie 100 MW lub 
większej podlega ciągłym pomiarom. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 76 PE z pierwszego czytania.
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Poprawka 335
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik V –  część 4 – sekcja 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w częściach 1 i 2 są 
przestrzegane, jeżeli ocena wyników 
pomiarowych wskazuje – w odniesieniu do 
czasu funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w częściach 1 i 2 są 
przestrzegane, jeżeli ocena wyników 
pomiarowych wskazuje – w odniesieniu do 
czasu funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości miesięcznych nie przekracza 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2;

a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2;

b) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 110% 
odpowiedniej wielkości dopuszczalnej 
emisji określonej w częściach 1 i 2;
c) w przypadku obiektów energetycznego 
spalania składających się jedynie z kotłów 
wykorzystujących węgiel, o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
poniżej 50 MW, żadna z zatwierdzonych 
średnich wartości dziennych nie 
przekracza 150% odpowiednich wielkości 
dopuszczalnych emisji określonych 
w częściach 1 i 2;
d) 95% wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200% odpowiednich 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2.

d) 95% wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200% odpowiednich 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2.

Zatwierdzone wartości średnie określa się 
zgodnie z częścią 3 pkt 10.

Zatwierdzone wartości średnie określa się 
zgodnie z częścią 3 pkt 10.

Do celów obliczenia średnich wielkości 
emisji nie uwzględnia się wartości 
mierzonych w okresach, o których mowa 
w art. 30 ust 5 i 6 oraz art. 37, jak również 
w okresach rozruchu i wyłączenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 77 z pierwszego czytania. O ile poziomy BAT w dokumencie BREF 
odpowiadają dziennym wartościom średnim, załącznik V wymaga przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji w cyklu miesięcznym. Ponadto dzienne wartości średnie nie 
mogą przekraczać 110% dopuszczalnych wielkości emisji, a 95% średnich godzinowych w 
ciągu roku nie może ponad dwukrotnie przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji. Wniosek 
Komisji nie dokonuje rozróżnienia na instalacje przed rokiem 2016 i po roku 2016. 
Utrzymując w mocy te same zasady zgodności dla nowych i dotychczasowych instalacji, 
należy je dostosować do wniosków dotyczących BAT zawartych w dokumencie BREF, które 
oparte są na średnich dziennych, a nie na średnich miesięcznych.

Poprawka 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 4 – sekcja 1 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w częściach 1 i 2 są 
przestrzegane, jeżeli ocena wyników 
pomiarowych wskazuje – w odniesieniu do 
czasu funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w częściach 1 i 2 są 
przestrzegane, jeżeli ocena wyników 
pomiarowych wskazuje – w odniesieniu do 
czasu funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości miesięcznych nie przekracza 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2;

a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2;

b) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 110% 
odpowiedniej wielkości dopuszczalnej 
emisji określonej w częściach 1 i 2;
c) w przypadku obiektów energetycznego 
spalania składających się jedynie z kotłów 
wykorzystujących węgiel, o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
poniżej 50 MW, żadna z zatwierdzonych 
średnich wartości dziennych nie 
przekracza 150% odpowiednich wielkości 
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dopuszczalnych emisji określonych 
w częściach 1 i 2;
d) 95% wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200% odpowiednich 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2.

b) 95% wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200% odpowiednich 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 77 z pierwszego czytania w PE.

Poprawka 337
Sirpa Pietikäinen

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 4 – sekcja 1 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w częściach 1 i 2 są 
przestrzegane, jeżeli ocena wyników 
pomiarowych wskazuje – w odniesieniu do 
czasu funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

1. W przypadku pomiarów ciągłych uznaje 
się, że dopuszczalne wielkości emisji 
określone w częściach 1 i 2 są 
przestrzegane, jeżeli ocena wyników 
pomiarowych wskazuje – w odniesieniu do 
czasu funkcjonowania w ciągu roku 
kalendarzowego – że spełnione zostały 
wszystkie następujące warunki:

a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości miesięcznych nie przekracza 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2;

a) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2; oraz

b) żadna z zatwierdzonych średnich 
wartości dziennych nie przekracza 110% 
odpowiedniej wielkości dopuszczalnej 
emisji określonej w częściach 1 i 2;
c) w przypadku obiektów energetycznego 
spalania składających się jedynie z kotłów 
wykorzystujących węgiel, o całkowitej 
nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 
poniżej 50 MW, żadna z zatwierdzonych 
średnich wartości dziennych nie 
przekracza 150% odpowiednich wielkości 
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dopuszczalnych emisji określonych 
w częściach 1 i 2;
d) 95% wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200% odpowiednich 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2.

b) 95% wszystkich zatwierdzonych 
średnich wartości godzinnych w ciągu roku 
nie przekracza 200% odpowiednich 
wielkości dopuszczalnych emisji 
określonych w częściach 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 77 z pierwszego czytania. O ile poziomy BAT w dokumencie BREF 
odpowiadają dziennym wartościom średnim, załącznik V wymaga przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji w cyklu miesięcznym. Ponadto dzienne wartości średnie nie 
mogą przekraczać 110% dopuszczalnych wielkości emisji, a 95% średnich godzinowych w 
ciągu roku nie może ponad dwukrotnie przekraczać dopuszczalnych wielkości emisji. Wniosek 
Komisji nie dokonuje rozróżnienia na instalacje przed rokiem 2016 i po roku 2016. 
Utrzymując w mocy te same zasady zgodności dla nowych i dotychczasowych instalacji, 
należy je dostosować do wniosków dotyczących BAT zawartych w dokumencie BREF, które 
oparte są na średnich dziennych, a nie na średnich miesięcznych.

Poprawka 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 5

Stanowisko Rady Poprawka

Część 5 skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowej części 5 wprowadzonej przez Radę, w związku z art. 31.
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Poprawka 339
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 5 –  tabela 1

Stanowisko Rady
1. Minimalny stopień odsiarczania dla obiektów energetycznego spalania, o których mowa 

w art. 33 ust. 2

Minimalny stopień odsiarczaniaCałkowita 
nominalna 
moc 
dostarczon
a 
w paliwie 
(MW)

Obiekty, które otrzymały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których operatorzy 

złożyli kompletny wniosek o pozwolenie przed 
tym dniem, pod warunkiem że eksploatację 

obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 27 
listopada 2003 r.

Inne obiekty

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Uwaga:

(1) W przypadku obiektów energetycznego spalania opalanych łupkiem bitumicznym minimalny stopień 
odsiarczania wynosi 95%.

Poprawka
1.  Minimalny stopień odsiarczania i maksymalne dopuszczalne wielkości emisji dla 
obiektów energetycznego spalania, o których mowa w art. 30 ust. 2

Minimalny stopień odsiarczania i maksymalne dopuszczalne wielkości 
emisji

Całkowita 
nominalna 
moc 
dostarczon
a 
w paliwie 
(MW)

Obiekty, które otrzymały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których operatorzy 

złożyli kompletny wniosek o pozwolenie przed 
tym dniem, pod warunkiem że eksploatację 

obiektu rozpoczęto nie później niż w dniu 27 
listopada 2003 r.

Inne obiekty

50-100 80 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 
emisji 650mg/Nm3

92 % przy 
maksymalnej 
dopuszczalnej 

wielkości 
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emisji 
600mg/Nm3

100-300 90 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 
emisji 450mg/Nm3

92 % przy 
maksymalnej 
dopuszczalnej 

wielkości 
emisji 

400mg/Nm3

> 300 96 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 
emisji 450mg/Nm3  (1) 

96 % przy 
maksymalnej 
dopuszczalnej 

wielkości 
emisji 

400mg/Nm3

Uwaga:

(1) W przypadku obiektów energetycznego spalania opalanych łupkiem bitumicznym minimalny stopień 
odsiarczania wynosi 95%, a dopuszczalna wartość emisji wynosi 450 mg/Nm³.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawiono nowe odstępstwa wprowadzone przez Radę.
Wielkie obiekty energetycznego spalania, które stosują lokalne paliwa stałe o wysokiej 
zawartości siarki (tzn. węgiel brunatny), w najwyiększym stopniu przyczyniają się do emisji 
siarki w Europie. W związku z ochroną środowiska należy zapewnić, że maksymalne wartości 
odsiarczania będą podlegały przynajmniej tym mniej ambitnym dopuszczalnym wartościom 
emisji w porównaniu do dopuszczalnych wartości emisji stosowanych do paliw o niskiej 
zawartości siarki.

Poprawka 340
Inés Ayala Sender

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 5 – tabela 1 – uwaga 1 a (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

(1a) Dla obiektów, na które wydano 
zezwolenie przed 1 lipca 1987 r. i w 
których zainstalowano sprzęt odsiarczania 
gazu spalinowego przed 2000 r. oraz 
zainstalowano technologie zgodnie z 
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dyrektywą 2001/80 przed 1 stycznia 
2008 r., minimalny stopień odsiarczania 
wyniesie 93%.

Or. en

Poprawka 341
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 5 –  tabela 2

Stanowisko Rady
2. Minimalny stopień odsiarczania dla obiektów energetycznego spalania, o których mowa 

w art. 33 ust. 3
Całkowita nominalna moc dostarczona 

w paliwie (MW)
Minimalny stopień odsiarczania

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Poprawka
2. Minimalny stopień odsiarczania i maksymalne dopuszczalne wielkości emisji dla obiektów 

energetycznego spalania, o których mowa w art. 30 ust. 3

Całkowita nominalna moc dostarczona 
w paliwie (MW)

Minimalny stopień odsiarczania

50-100 93 % przy maksymalnej dopuszczalnej 
wielkości emisji 600mg/Nm3

100-300 93 % przy maksymalnej dopuszczalnej 
wielkości emisji 400mg/Nm3

> 300 97 % przy maksymalnej dopuszczalnej 
wielkości emisji 400mg/Nm3

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do Załącznika V – część 5 –  tabela 1.
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Poprawka 342
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 6

Stanowisko Rady Poprawka

Minimalne stopnie odsiarczania, o których 
mowa w niniejszym załączniku część 5 
mają zastosowanie jako średnia miesięczna
dopuszczalna wielkość.

Minimalne stopnie odsiarczania, o których 
mowa w niniejszym załączniku część 5 
mają zastosowanie jako średnia dzienna
dopuszczalna wielkość.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawiono nowe odstępstwo wprowadzone przez Radę. O ile poziomy BAT w dokumencie 
BREF odpowiadają dziennym wartościom średnim, załącznik V wymaga przestrzegania 
dopuszczalnych wielkości emisji w cyklu miesięcznym. Należy koniecznie dostosować obecne 
brzmienie do BREF, który opiera się na średnich wielkościach dziennych, a nie miesięcznych.

Poprawka 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 7

Stanowisko Rady Poprawka

Część 7 skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zmienia nowy artykuł wprowadzony przez Radę.
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Poprawka 344
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 7 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) dla obiektów energetycznego spalania, 
które uzyskały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których 
operatorzy złożyli kompletny wniosek 
o pozwolenie przed tym dniem, pod 
warunkiem że eksploatację obiektu 
rozpoczęto nie później niż w dniu 
27 listopada 2003 r.: 1000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawiono nowy fragment dodany przez Radę. Nie powinno być szczególnych zasad dla 
wielkich obiektów energetycznego spalania opartych na rafinacji/procesach chemicznych w 
porównaniu do innych wielkich obiektów spalania. Niepotrzebnie działa to na szkodę 
zmniejszenia emisji. Wielkie obiekty spalania: zakłady chemiczne, a także rafinerie mogą 
skierować swoje pozostałości o wysokiej zawartości siarki do tych obiektów, które zapewniają 
najlepsze urządzenia do odzyskiwania siarki lub odsiarczania. Jeżeli chcą wykorzystać tanie 
pozostałości rafineryjne o wysokiej zawartości siarki także do mniejszych kotłów i 
ogrzewaczy, powinny zastosować techniki służące redukcji, które ewentualnie zastosowano do 
połączenia kilku kominów.

Poprawka 345
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 7 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) dla obiektów energetycznego spalania, 
które uzyskały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których operatorzy 
złożyli kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tym dniem, pod warunkiem że 
eksploatację obiektu rozpoczęto nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r.:

a) dla obiektów energetycznego spalania, 
które uzyskały pozwolenie przed dniem 
27 listopada 2002 r. lub których operatorzy 
złożyli kompletny wniosek o pozwolenie 
przed tym dniem, pod warunkiem że 
eksploatację obiektu rozpoczęto nie 
później niż w dniu 27 listopada 2003 r.:
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1 000 mg/Nm3; 800 mg/Nm3;

Or. en

Uzasadnienie

Dopuszczalne wielkości emisji dla rafinerii nie są spójne. Średnie dopuszczalne wielkości 
emisji przewidziane w art. 37 ust. 2 i załączniku V, część 7 są wyższe niż najwyższe 
dopuszczalne wielkości z załącznika V, część 1, pkt 2 i3. Daje to nieuzasadnioną dodatkową 
elastyczność i niepotrzebnie może szkodzić zmniejszaniu emisji.

Poprawka 346
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 7 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) dla innych obiektów energetycznego 
spalania: 600 mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3, jeżeli obiekty
energetycznego spalania nie działają w 
ciągu roku przez więcej niż 1500 godzin 
czasu funkcjonowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawiono nowy fragment dodany przez Radę. Nie powinno być szczególnych zasad dla 
wielkich obiektów energetycznego spalania opartych na rafinacji/procesach chemicznych w 
porównaniu do innych wielkich obiektów spalania. Niepotrzebnie działa to na szkodę 
zmniejszenia emisji. Wielkie obiekty spalania: zakłady chemiczne, a także rafinerie mogą 
skierować swoje pozostałości o wysokiej zawartości siarki do tych obiektów, które zapewniają 
najlepsze urządzenia do odzyskiwania siarki lub odsiarczania. Jeżeli chcą wykorzystać tanie 
pozostałości rafineryjne o wysokiej zawartości siarki także do mniejszych kotłów i 
ogrzewaczy, powinny zastosować techniki służące redukcji, które ewentualnie zastosowano do 
połączenia kilku kominów.
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Poprawka 347
Esther de Lange

Stanowisko Rady
Załącznik V – część 7 – litera b)

Stanowisko Rady Poprawka

b) dla innych obiektów energetycznego 
spalania: 600 mg/Nm3.

b) dla innych obiektów energetycznego 
spalania: 400 mg/Nm3.

Or. en

Uzasadnienie

Dopuszczalne wartości emisji dla rafinerii nie są spójne. Średnie dopuszczalne wielkości 
emisji przewidziane w art. 37 ust. 2 i załączniku V, część 7 są wyższe niż najwyższe 
dopuszczalne wielkości z załącznika V, część 1, pkt 2 i3. Daje to nieuzasadnioną dodatkową 
elastyczność i niepotrzebnie może szkodzić zmniejszaniu emisji.

Poprawka 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik VI – część 6 – punkt 2.5

Stanowisko Rady Poprawka

2.5. Właściwy organ może zdecydować 
o niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2 w spalarniach odpadów lub 
współspalarniach odpadów i wymagać 
pomiarów okresowych określonych 
w pkt 2.1 lit. c) lub nie wymagać żadnych 
pomiarów, jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.

2.5. Właściwy organ może zdecydować 
o niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2 w spalarniach odpadów lub 
współspalarniach odpadów i wymagać 
pomiarów okresowych określonych 
w pkt 2.1 lit. c), jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.
Odstępstwo to nie ma zastosowania w 
przypadku spalania mieszanych odpadów 
z różnych źródeł.

Właściwy organ może zdecydować 
o niewymaganiu pomiarów ciągłych NOx 
i wymagać pomiarów okresowych 
określonych w pkt 2.1 lit. c) w istniejących 
spalarniach odpadów o przepustowości 
nominalnej poniżej 6 ton na godzinę lub 
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w istniejących współspalarniach odpadów 
o przepustowości nominalnej poniżej 6 ton 
na godzinę, jeżeli operator potrafi 
udowodnić – na podstawie informacji 
dotyczących jakości danych odpadów, 
stosowanych technologii i wyników 
monitorowania emisji – że emisje NOx 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 78 PE z pierwszego czytania.

Poprawka 349
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik VI – część 6 – punkt 2.5 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady Poprawka

2.5. Właściwy organ może zdecydować 
o niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2 w spalarniach odpadów lub 
współspalarniach odpadów i wymagać 
pomiarów okresowych określonych 
w pkt 2.1 lit. c) lub nie wymagać żadnych 
pomiarów, jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.

2.5
Właściwy organ może zdecydować 
o niewymaganiu pomiarów ciągłych HCL, 
HF i SO2 w spalarniach odpadów lub 
współspalarniach odpadów i wymagać 
pomiarów okresowych określonych 
w pkt 2.1 lit. c), jeśli operator potrafi 
udowodnić, że emisje tych zanieczyszczeń 
w żadnych warunkach nie mogą być 
wyższe od określonych przepisami 
dopuszczalnych wielkości emisji.
Powyższego nie stosuje się do mieszanych 
odpadów z różnych źródeł.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 78 z pierwszego czytania. Stanowisko Rady  przewiduje 
konkretne przypadki, w których właściwe organy nie mogą żądać spełnienia wymogów w 
odniesieniu do HCl, HF i SO2. Wiążę się to z możliwością niedokonania pomiarów. Jakość 
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oceny monitorowania zależy w dużym stopniu od pobierania próbek odpadów, stąd też 
zmieszane odpady z różnych źródeł, przy uwzględnieniu zwiększonego udziału np. chloru w 
związku z PCV, mogą dać niską jakość próbek. Gdyby dopuszczono takie odstępstwo, dane z 
monitorowania miałyby selektywny charakter i mogłyby nie uwzględnić szczytów emisyjnych.

Poprawka 350
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik VI – część 6 – punkt 2.6. – część wprowadzająca

Stanowisko Rady Poprawka

2.6. W następujących przypadkach 
właściwy organ może zdecydować
o wymaganiu jednego pomiaru metali 
ciężkich co dwa lata oraz jednego pomiaru
dioksyn i furanów rocznie:

2.6. W następujących przypadkach 
właściwy organ może zdecydować
o wymaganiu tylko jednego pomiaru
rocznie metali ciężkich oraz dioksyn
i furanów:

Or. en

Uzasadnienie

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Poprawka 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik VI – część 6 – punkt 2.6. – część wprowadzająca

Stanowisko Rady Poprawka

2.6. W następujących przypadkach 
właściwy organ może zdecydować 
o wymaganiu jednego pomiaru metali 
ciężkich co dwa lata oraz jednego pomiaru
dioksyn i furanów rocznie:

2.6. W następujących przypadkach 
właściwy organ może zdecydować 
o wymaganiu tylko jednego pomiaru
rocznie metali ciężkich oraz dioksyn 
i furanów:
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 79 PE z pierwszego czytania.

Poprawka 352
Åsa Westlund

Stanowisko Rady
Załącznik VI – część 6 – punkt 2.6 – litera ca) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ca) operator może udowodnić, że nie 
przetwarza się odpadów elektrycznych czy 
elektronicznych, ani też odpadów 
zawierających związki chlorowane.

Or. en

Uzasadnienie

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Poprawka 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Stanowisko Rady
Załącznik VI – część 6 – punkt 2.6 – litera ca) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

(ca) operator może udowodnić, że nie 
przetwarza się odpadów elektrycznych czy 
elektronicznych, ani też odpadów 
zawierających związki chlorowane.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka 80 PE z pierwszego czytania.


